
FDO ry jäsenkirje marraskuu 2020 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts soolo IKM ja SM 2021 marraskuussa Lahdessa 

2. Stipendiaatit 2020 

3. Performing Arts IKM ja SM karsinta I 2021, 13.-14.2.2021 Hyvinkää, majoitus 

4. Kilpailusäännöt ja uudet sarjat 2021 

5. Maksut ja ilmoittautumiset 2021 

6. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus etänä 23.-24.1.2021 

 

1. Performing Arts soolo IKM ja SM 2021 Lahdessa 

Iso kiitos kanssajärjestäjälle ja heidän tiimille hienoista soolokilpailuista!  

Lämpimästi kiitämme myös kaikkia kilpailijoita, koreografeja, katsojia ja tukijoukkoja! 

Oli hienoa, että kilpailut saatiin järjestettyä ja käytyä pitkän treenikauden jälkeen! 

 

Haastavat ajat tuovat uusia toimintatapoja: erittäin positiivista, että streamaus otettiin niin hienosti 

vastaan. Kanssajärjestäjämme tutkivat parast’aikaa mahdollisuutta jatkaa streamausta joka 

tapauksessa ensi vuonna.  

 

Marraskuussa oli mukana ensimmäistä kertaa All styles showcase aikuiset 2 ja 3 open -sarja. 

Hienoa, että sarja sai heti ensimmäisenä vuonna paljon osanottajia! 

 

Tästä on hyvä jatkaa ja odotamme innokkaina ensi vuoden kilpailuja! 

 

2. Stipendiaatit 2020 

FDO ry kiittää kaikkia kilpailijoita tästä vuodesta! Yli 14000 euroa stipendejä jaettiin marraskuun 

Performing Arts soolo IKM ja SM 2021 -kilpailussa! Stipendiaatit perusteluineen löydät 

nettisivultamme: kilpailut – stipendit – lisätietoa stipendeistä ja perusteista. Kannattaa maksaa ensi 

vuoden jäsenmaksu heti vuoden alussa! 

 

3. Performing Arts IKM ja SM karsinta I 2021, 13.-14.2.2021 Hyvinkää, majoitus 

Kahdesta eri hotellista on varattu kiintiö kilpailijoille ja heidän tukijoukoille. Varauksia voi tehdä 8.1. 

ja 29.1. saakka. Lisäinfoa kilpailuinfosta nettisivultamme: kilpailut – tulevat kilpailut – (klikkaa kisan 

nimeä) Performing Arts IKM ja SM karsinta I 2021 – kilpailuinfo. 

 

4. Kilpailusäännöt ja uudet sarjat 2021 

Tulemme uutisoimaan sekä lähettämään erillisen jäsenkirjeen lähipäivinä ensi vuoden 

sääntömuutoksista ja uusista sarjoista. Pysy kuulolla. 

 

5. Maksut ja ilmoittautumiset 2021 

Maksut ja ilmoittautumiset ensi vuoden kilpailuihin aukeavat 2.1.2021. Palaamme tähän vielä 

joulukuun jäsenkirjeessä. 

 

6. Tuomaroinnin perus- ja jatkokoulutus etänä 23.-24.1.2021 sekä varjotuomarointi 2021 

Järjestämme tuomaroinnista sekä perus- että jatkokoulutuksen etänä 23.-24.1.2021. Tarkempaa 

infoa pian uutispalstallamme ja somessa! Merkkaa päivämäärät kalenteriin. Samassa yhteydessä 

uutisoimme myös varjotuomarointimahdollisuutta koulutuksen käyneille ensi vuoden kilpailuissa. 



 

Tervettä vuoden jatkoa kaikille! 

FDO ry 

 

 


